
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Het clubhuis heeft een kleine metamorfose onder-

gaan, Piet Turk heeft z’n kwasten de ruimte gegeven 

en die hebben het een fris ogend geheel laten wor-

den. Zelfs de zwarte tafel is meegenomen. 

En in de discohoek heeft Bart van der Vlugt, zoon 

van Netty, z’n spuitbussen geleegd voor een prach-

tig, opvallend design. 

 

Daarnaast is ook de ventilatie door Piet’s broer Henk 

sterk verbeterd en zal in de komende weken de rio-

lering een opknapbeurt krijgen. 

 

Dan resteert nog de binnenplaats, die is hier en daar 

stevig verzakt en ook het onkruid heeft vrij baan 

gekregen. Ook dit gaan we binnenkort aanpakken. 

 

 

 

Clubhuis eigentijds 

 Agenda 

Bestuursvergadering 11-09-2017 

Vaartocht 23-09-2017 

Bestuursvergadering 23-10-2017 

Activiteiten Leiders verg. 31-10-2017 

Gehandicaptenconcert 31-10-2017 

Nieuwsbrief 

september 2017 

 

De vrijwilligsters van het Nordic Walking hebben het 

bestuur ingelicht over hun besluit te gaan stoppen 

met hun activiteit. Na tien jaar tijdens de zomertijd 

maanden (m.u.v. juli en augustus) elke maandag 

met een groepje deelnemers te hebben gewandeld 

in voornamelijk het Keukenhofbos (maar ook elders) 

vonden zij het tijd wat anders te gaan doen. 

 

Vanuit het bestuur zijn acties uitgezet om de vaca-

tures in te vullen, met eigen vrijwilligers dan wel 

met vrijwilligers van bestaande verenigingen.  

 

Nu blijkt het allemaal niet zo heel eenvoudig, dus 

mochten jullie mensen kennen die van wandelen 

houden, meldt het mij. 

De enthousiaste deelnemers zullen je dankbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordic Walking 

Thea Wijnands, Frans Teeuwen en ikzelf hebben het 

programma van deze middag samengesteld.  

Zondagmiddag 3 september meldden zich ongeveer 

50 deelnemers in het Keukenhofbos om te starten 

met het spel klootschieten. Via loting werden groep-

jes gevormd en achter elkaar aan liepen deze groep-

jes een vooraf uitgezette route van ongeveer een 

uur. Bedoeling is om een bal (kloot) te werpen over 

een bepaald parcours in zo min mogelijk beurten. 

 

Bij terugkomst werd de inwendige mens verzorgd 

door een beker (of wat) drinken en heerlijke door 

Thea gemaakte hapjes.  

 

We konden verder richting het clubhuis, de meesten 

via een fietsroute via Abbenes, sommigen recht-

streeks. Schoonmaker Yaya was nog bezig toen de 

eersten arriveerden, tafels en stoelen terug op hun 

plaats, borreltje erbij en het clubhuis vulde zich 

vanzelf.  

Toen ook nog de catering van De Klucht uit Noord-

wijk (top Wim en Tineke) zorgde dat het water ons 

in de mond liep was de stemming opperbest. 

 

Tegen half negen was alles weer opgeruimd en net-

jes, de middag was bijzonder geslaagd, over twee 

jaar maar weer doen…. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersmiddag 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   4 Wim  
 

Meulblok Zwemmen Lisse 

5 Dave  
 

Teeuwen Stijldansen 

6 Marianne  
 

Hielkema  VT-club Hafakker 

12 Joyce  
 

Ligtvoet Zwemmen Lisse 

16 Freek  
 

Henneken Zwemmen Noordwijk 

16 Esther  van der Kwast Stijldansen 

17 Sonja  van de Poll Zwemmen Lisse 

17 Susanne  van der Vlugt Bollenband 

19 Shannon  van Leeuwen Zwemmen Lisse 

21 Ina  
 

Arrachart Nordic Walking 

  

 

   

  

 

   13 Gerda  de Wolf Zwemmen Lisse 

15 Coby  
 

Rusman  Stijldansen 

17 Arjan  van Zanten Glind vakantie 

18 Sandra  
 

Koek Glind vakantie 

20 Diny  van der Vlugt Bollenband 

21 Ton  
 

Jakobs Zwemmen Noordwijk 

24 Finy  
 

Jansen Rolstoeldansen 

26 Yvette  
 

Kaandorp Soos 

26 Joep  
 

Verbeek Zwemmen Noordwijk 

  

 

   

 

 

  

 

1 Joke  van den Berg VT-club Hafakker 

1 Ineke  de Jong Glind vakantie 

3 Isabelle  
 

Heemskerk Stijldansen 

5 Ad  van Elk Stijldansen 

8 Piet  
 

Zirkzee Jeu de Boules 

14 Renate  
 

Breedijk Zwemmen N’hout 

17 Joke  van de Hoef Zwemmen N’hout 

17 Rob  
 

Sesink Jeu de Boules 

23 Tom  de Jeu Soos 

23 Nelly  van Wanrooij Soos 

25 Richard  
 

Lankheet Zwemmen Lisse 

27 Nelly  van Dongen Nordic Walking 

29 Jan  van de Meeberg Jeu de Boules 
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Nieuwsbrief september 2017 

 

1. De Vaartocht staat ook al weer op de rol, op 23 september 
vaart de boot vanaf de Lisserbrug richting De Kaag. 
 

2. Muziekvereniging St. Cecilia uit Voorhout organiseert sa-
men met De Bollenband op 31 oktober het Gehandicapten-
concert.  
Plaats van handelen is @Hok in Voorhout en het concert 
start om 19:30 uur. 

 
 

Activiteiten: 

Verjaardagen september 

Verjaardagen augustus 

 

Hoewel de verjaardagen van de vrij-
willigers die in juli en september jarig 
waren al “geruime” tijd achter ons 
liggen, evenals de vroege september 
verjaardagen, zijn de felicitaties nog 
zeker op hun plaats. 

 

Voor wie nog jarig wordt: een heel 
fijne dag, met veel herinneringen 
voor later…. 

Enige weken terug meldde Mariëtte 
Lemmers, activiteiten leider Paardrij-
den Hillegom, mij dat zij na ongeveer 
10 jaar het stokje zou moeten over-
dragen. Mariëtte heeft van haar werk-
gever een studie aangeboden gekre-
gen en die is op de vrijdagavond, dat 
valt niet te combineren met het 
paardrijden. 

Mariëtte liet ons weten dat zij in de 
persoon van Erik Boms een prima 
opvolger heeft gevonden. 

 

Op 1 september heeft Mariëtte af-
scheid genomen van de groep, heeft 
zij Erik geïntroduceerd en heeft zij 
van Piet een aardigheidje namens De 
Zevensprong ontvangen. 

 

Mariëtte, dank voor alle jaren en heel 
veel succes met je nieuwe studie.  

En wie weet……. 

Paardrijden Hillegom 


